Bernardinai
BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES AKCIJA 2018 M.

Šiandien, gruodžio 23 d. skautai ir harceriai taikos ugnį dalins mišių metu daugumoje Lietuvos bažnyčių. Dalindami Betliejaus ugnį skautai skleis žinią apie
taiką.

BERNARDINAI

KVIEČIAME Į KALĖDINĘ MUGĘ

Bernardinų parapija organizuoja tradicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks gruodžio
23 d., sekmadienį, po 10.30 val. šv. Mišių iki 18.30 val. Vieta – ilgasis koridorius. Mugėje bus galima įsigyti Bernardinų dirbtuvėlėse ir Bernardinų jaunimo
centre pagamintų rankdarbių, o galbūt atsirastų ir parapijiečių, norinčių pasiūlyti savo gaminius. Mugės metu vaišinsimės arbata ir pyragu. Kviečiame apsilankyti, pabendrauti ir įsigyti iš širdies gamintą dovanėlę. Esate labai laukiami!
Telefonas pasiteiravimui: +370 650 74189 (Titas).
ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS BERNARDINUOSE –
LAUKIAME MAISTO

Šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. jau 5-us metus iš eilės mūsų parapijiečiai organizuoja šventinius pietus Vilniaus miesto stokojantiems.
Labai dėkojame visiems, atsiliepusiems į kvietimą savanoriauti ir padėti pasiruošti. Taip pat norime paprašyti mūsų gerųjų parapijiečių prie stokojančiųjų stalo prisidėti balta mišraine ar pyragu.
Maisto lauktume 25 dieną 12 val. senojoje zakristijoje (bažnyčios koridoriuje).
Padėkime sukurti šventę stokojantiems!
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IV ADVENTO SEKMADIENIS

2018 gruodžio 23 d.

Štai aš Viešpaties tarnaitė,
Tebūna man,
kaip tu pasakei.
Lk 1, 38

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Bus giedamos PSALMĖS Atvirame maldos ir šlovinimo vakare Bernardinų bažnyčioje Trijų
Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“. Gruodžio 27 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda ! Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai!
Nuoširdžiai giedodami psalmes įgyvendiname apaštalo priesaką džiaugtis su besidžiaugiančiais,
verkti su verkiančiais (Rom 12, 15).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Praėjus šventiniam šurmuliui kviečiame Jus susikaupimui ir tylai. Sustoti,
nurimti, atverti save Jėzui, kalbėtis su Kūrėju ir nepaliaujamai dėkoti: už
tai kas buvo ir dar bus.Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks mūsų bažnyčioje nuo sausio 3 d. 8 val. iki 20 val. Šv. Mykolo koplyčioje. Kviečiame
užsirašyti bažnyčios zakristijoje 1 valandai adoracijos ir melstis kartu.
V I L N I A U S Š V. P R A N C I Š K A U S A S Y Ž I E Č I O ( B E R N A R D I N Ų ) PA R A P I J A
Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje:
III, IV, V 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Evaldas Darulis
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
www.bernardinuparapija.lt

Parapijos banko sąskaita:
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
įm. kodas 192051599, atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT30 7300 0101 3343 9118
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas
įm. kodas – 192095229, atsiskaitomoji
sąskaita – Nr. LT 85 7044 0600 0154 3390

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

EVANGELIJA (Lk 1, 39–45)
Tomis dienomis Marija susiruošusi
skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.
Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o
pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios
Dvasios. Ji balsiai sušuko:
„Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš
kur man ta garbė, kad mano Viešpaties
motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo
palaiminimo garsas pasiekė mano ausis,
šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys,
kas Viešpaties jai pasakyta“.
Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Bernardinai
IV ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Mch 5, 1–4a: Iš tavęs kils Izraelio valdovas
Ps 80: P. O Dieve, pastatyk mus ant kojų! Tenušvinta veidas tavasis,
ir mes išgelbėti būsim!
Žyd 10, 5–10: Štai ateinu vykdyti tavo valios
Lk 1, 39–45: † Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?
Marija ir Elzbieta jau žinomos Evangelijos
skaitytojui, tik dabar jos kartu susitinka su dideliu
Dievo palytėjimo bagažu. Angelo pažadai abiems
pildosi, dėl to jos skuba viena pas kitą. Dievo patirtis vienija žmones. Jos šlovina Dievą: Elzbieta,
pranašo motina, už Marijos tvirtą tikėjimą, o
Marija, Mesijo motina, už didžius joje nuveiktus
Dievo darbus.
Jau pasveikinimo metu kūdikis Jonas šokteli,
nes jis gali atpažinti savo Mesiją ir jo motiną.
Dar negimęs Jonas atpažįsta kūdikio, esančio
Marijos įsčiose, Mesijaus garbę. Jau vien galvojant apie natūralius dalykus, kyla susižavėjimas
tuo, ką kūdikiai jaučia, išg yvena, savo ateitį kuria
dar negimę. O juk Jonui maždaug šeši mėnesiai
nuo prasidėjimo, o Jėzui - vos kelios dienos!
Elzbieta, kaip pranašė, Dvasios įkvėpta tvirtai
įsišaknijus Izraelio religinėje patirtyje aiškina
laiko ženklus. Ji balsiai sušuko, suriko - žodžiai
turi būti visų girdimi. Tai dvigubo palaiminimo
žodžiai: Marijai ir kūdikiui Jėzui.
Kiekvienas palaiminimas yra linkėjimas ir Die-

vo meldimas, kad palaiminami visada pasiliktų
Dievo galingoje globoje. Psalmėje skaitome: „Laimingas, kas VIEŠPATIES įstatymu džiaugiasi
ir šnabžda jo mokymą dieną ir naktį“ (Ps 1). Šie
žodžiai labai tinka Marijai. Ji yra palaiminta,
nes priėmė Dievo žinią ir pagal ją eina tikėjimo
keliu. Dabar Marija yra Viešpaties (kyrios)
motina, netgi „mano Viešpaties motina“. Ir tai
žodžiai vyresnės giminaitės. Sunku rasti būtų
eiliniuose giminės santykiuose tokį didelį pasitikėjimą, kokį parodė Elzbieta Marijai. Elzbieta
tikrai kalba Dievo vardu. Įdomu, kad Marija yra
jau motina dar tik kelioms dienoms nuo kūdikio
prasidėjimo.
Gyvenime nėra atsitiktinių susitikimų. Pasaulis
kaip dykuma, kurioje kiekvienas susitikimas yra
g yvybės ženklas. Susitikę žmonės sužino, kur kita
oazė, kokie pavojai ateityje laukia, susitikę žmonės pasidalija kažkuo labai svarbiu. Šios dienos
moterų susitikimas yra mums g yvybiškai svarbus.
Mindaugas Malinauskas SJ
Bernardinai.lt

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS

Gruodžio 16-26 d. Bernardinų bendruomenės centre veikia pranciškoniško prakartėlių konkurso „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ pirmojo
etapo paroda. Aplankius parodą galima balsuoti už labiausiai patinkančias
prakartėles ir išreitinguoti jas į finalinį etapą. Gruodžio 30 d. bažnyčioje bus
atidaryta finalinė prakartėlių paroda, o laimėtojai bus paskelbti sausio 6 d.
Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Maloniai kviečiame į Kalėdų laikotarpio
pamaldas bei renginius Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčioje
Gruodžio 24 d. Kūčios. Piemenėlių Mišios – 21.00 val.
Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas (Kalėdos).
Šv. Mišios – 9.00 (anglų.k.), 10.30, 13.00, 17.00 val.
Gruodžio 26 d. Antroji Kalėdų diena.
Šv. Mišios – 10.30, 17.00 val.
Gruodžio 31 d. Maloniai kviečiame kartu sutikti Naujuosius 2019 - uosius
Metus. Jungtinis parapijų šlovinimas „Viena Kristuje“ – 21 val. Naujametinės
šv. Mišios – 23.00 val.
Sausio 1 d. Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė. Šv. Mišios –
10.30 (lietuvių ir anglų k.), 17.00 val.
Sausio 6 d. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai) Šv. Mišios – 9.00 (anglų k.),
10.30, 13.00, 17.00 val.
Nuo Kalėdų iki Naujųjų metų bažnyčios prieangyje
parapijiečius džiugins gyva Prakartėlė.
Nuoširdžiai dėkojame tautodailininkei Viktorijai Bitinaitei-Stankevičienei bei Lietuvos mokinių

neformaliojo švietimo centrui už pagalbą įkurdinanti prakartėlę mūsų bažnyčioje.

BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTAS

Gruodžio 29 d. 19 val. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį tradicinį Kalėdinį koncertą „KŪDIKĖLIO SAPNAS“. Koncerte dalyvaus Angelė Joknytė, Kostas Smoriginas, grupė „Baltos
varnos“, Vaidas Bartušas, Vygantas Kazlauskas, Domantas Razauskas, vokalinė grupė „B2“ ir
kiti. Jūsų laukia šventiškas teatralizuotas renginys, kuriame skambės kompozitoriaus Arvo Parto
muzika, įvairių kūrėjų ir tradicinės kalėdinės dainos bei giesmės. Koncertą ves aktorius Mantas
Zemleckas, Kocerto režisierė Kamilė Gudmonaitė. Koncerto mecenatas - UAB „Garsų pasaulis“.
SUTIK NAUJUOSIUS SU KRISTUMI BERNARDINUOSE

Gruodžio 31 d. maloniai kviečiame kartu sutikti Naujuosius 2019-uosius Metus Vilniaus
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Maironio g. 10).
21.00 val. vakaro programa prasidės šlovinimu „Viena Kristuje“.
23.00 val. bus aukojamos Naujametinės Šv. Mišios.
Po šv. Mišių vyks suneštinė agapė bažnyčios koridoriuje. Taip pat Jūsų laukia šventiniai fejerverkai. Ateikite, bus smagu!
„GRĮŠIU PER KALĖDAS“ CD IR DVD – PUIKI KALĖDINĖ DOVANA

Mūsų bažnyčios knygynėlyje galite įsigyti puikią KALĖDŲ DOVANĄ –
2016 M. BERNARDINŲ KALĖDŲ KONCERTĄ „GRĮŠIU PER KALĖDAS“ (CD ir DVD). Judita Leitaitė, Angelė Joknytė, Vygantas Kazlauskas,
Dominykas Vyšniauskas, Tomas Leiburas, Artūras Chalikovas, Rita Kraucevičiūtė, Bernardinų bažnyčios chorai LANGAS ir ŠV. PRANCIŠKAUS
PAUKŠTELIAI... ir daug šviesios, džiaugsmingos KALĖDŲ muzikos!
www.bernardinuparapija.lt

